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1. Inledning 

Detta dokument anger vilka kriterier Sida använder för att besluta om 
rambehörighet för svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) inom 
utvecklingssamarbetet, och/eller om behörighet som strategisk partner-
organisation för svenska och internationella CSO inom det humanitära 
biståndet. Denna behörighet möjliggör för organisationerna att ansöka 
om bidrag direkt från respektive anslagspost samt ingå avtal under des-
amma. Kriterierna har beslutats av Sidas Generaldirektör efter samråd 
med Regeringskansliet (UD- Enheten för utvecklingspolitik). 

Dessa kriterier ersätter kriterier från 2005 för urval av ramorganisa-
tioner inom anslaget för stöd till svenska organisationer. Arbetet som 
gjordes 2005 genomfördes som del av en bred diskussion om både ram-
systemet och utvecklingstendenser i det civila samhället. Denna diskus-
sion bidrog även till framtagandet av regeringens policy för Sveriges 
stöd till det civila samhället i utvecklingsländer samt regeringens 
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 
2010–2014. I strategin anges att Sida under strategiperioden ska revide-
ra kriterierna för urval av svenska CSO som kan få behörighet som 
ramorganisation. Kriterierna ska fokusera framförallt på utvecklingssa-
marbetets relevans gentemot strategins mål, organisationernas tillförlit-
lighet vad gäller styrning och kontroll i verksamheten, men även förmå-
ga till att prestera resultat samt organisationernas självständighet ska 
beaktas. Dessutom angavs att ett urval av organisationer med bredast 
möjliga sammansättning och som speglar den samlade svenska kompe-
tensen att bedriva utvecklingssamarbete ska eftersträvas. I strategin 
anges också att nya aktörer med hög grad av självständighet ska upp-
märksammas, och att ökad konkurrens om erhållande av stöd är efter-
strävansvärt. I arbetet med kriterierna har också jämförelser gjorts med 
FRII’s1   kvalitetskod, samt motsvarande kriterier hos andra givare vid 
bedömning av organisationer inom utvecklingssamarbetet. 

Utarbetandet av kriterier för att organisationer skall kunna få 
behörighet som strategisk partnerorganisation inom det humanitära 
biståndet har också till viss del utgått från dessa kriterier för urval av 
ramorganisationer från 2005. Utöver dessa har både andra givares krit-
erier för urval av partnerorganisationer för humanitärt bistånd och 
tidigare minimikrav inom systemet med Rapid Response Mechanism 
(tidigare s.k. Smärre Humanitära Insatser) beaktats. Även i Strategin 
för humanitärt bistånd genom Sida 2011–2014 anges att Sida under 
strategiperioden ska utarbeta kriterier för att ingå strategiskt partner-
skap med professionella partnerorganisationer. För att uppnå det över-
gripande målet i den humanitära strategin anges att partnerskap skall 
ingås med professionella och erfarna humanitära organisationer som 
med hjälp av objektiva och mätbara kriterier skall väljas ut. Förmåga 

1  Frivilligorganisationernas insamlingsråd
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att uppnå relevanta resultat samt tydliga komparativa fördelar hos 
strategiska partners nämns specifikt. 

Kriterierna styr urval av ramorganisationer inom Sidas direkta 
bidragsgivning inom Strategin för stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället 2010–2014 samt urval av strategiska partnerorgani-
sationer inom Strategin för det humanitära biståndet genom Sida 2011–
2014. Detta samarbete hanteras för närvarande av Sida CIVSAM 
(Enheten för Civila Samhället) respektive Sida HUM (Enheten för 
Humanitärt Bistånd). Kriterierna ska även kunna vägleda övriga 
enheter inom Sida vid liknande bedömningar. 

Dessa kriterier har utarbetats gemensamt av de två enheterna Sida 
CIVSAM och Sida HUM mot bakgrund av ett behov inom Sida att arbe-
ta på ett mer enhetligt sätt gentemot aktörer inom det civila samhället 
samt mot bakgrund av de likartade uppmaningarna i strategierna att ta 
fram kriterier för urval av organisationer med vilka ett långsiktigt samar-
bete skall ingås. Detta samarbete är även ett led i Sida CIVSAM’s roll 
som ansvarig för intern Sida samordning av fokalpunkter gällande samar-
beten med svenska CSO. Kriterierna består av en del som är allmänna 
(och därmed användbara för alla enheter på Sida i samband med organi-
sationsbedömningar) samt särskilda kriterier som är anslagsspecifika.

UTgångSpUnkTEr, 
ÖvErgrIpAnDE mål oCH rollEr
I ”Policyn för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer 
inom svenskt utvecklingssamarbete” anges utgångspunkter, övergri-
pande mål och roller samt hur stödet ska utformas och genomföras i 
samarbete med organisationer inom det civila samhället. Det övergri-
pande målet är ”ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utveck-
lingsländer som bidrar effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till 
minskad fattigdom i alla dess dimensioner”. I enlighet med CSO-poli-
cyn skall Sverige dessutom ”bidra till civilsamhällesorganisationers 
kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utifrån deras egna prioriterin-
gar. Organisationers interna demokrati, självständighet samt faktiska 
prestation ska då sättas i centrum. Vidare ska Sverige stödja civilsam-
hällesorganisationers verksamhet på grundval av deras kompetens och 
potential att i sina olika roller bidra till måluppfyllelsen för respektive 
svensk geografisk och icke-geografisk strategi”

Policyn understryker vidare den viktiga roll som civilsamhällsor-
ganisationer kan spela i konflikt-, postkonflikt- och i humanitära situa-
tioner. CSOs möjlighet, att i vissa humanitära situationer, kunna vara 
mer effektiva än lokala myndigheter eller multilaterala organisationer 
att nå drabbade människor uppmärksammas. Stöd till lokalt förank-
rade organisationers humanitära insatser kan ibland vara det enda 
sättet att nå konfliktomgärdade och isolerade grupper.

Samarbetet regleras för utvalda ramorganisationer  i Sidas Instruktion 
för bidrag ur anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället  
och för utvalda strategiska partners i Sidas Anvisningar för bidrag ur 
anslagsposten Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. Båda dessa 
dokument uppdateras regelbundet.  

Systemen med ramorganisationer och strategiskt partnerskap byg-
ger på övertygelsen att långsiktig verksamhet blir mer effektiv när pro-
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gramansatser appliceras. Detta anses som viktigt i samarbetet mellan 
Sida och organisationerna och ansvaret blir därmed mer decentralis-
erad. Dessa system ska också ge bättre möjligheter för organisationer 
och Sida att upprätthålla en kontinuerlig dialog.

Samarbetet mellan Sida och ramorganisationer/strategiska partner-
organisationer är tänkt att vara långsiktigt.  Behörighet beviljas därför 
med ett flerårigt perspektiv. Vid förändrad bedömning vad gäller 
organisationens kapacitet och verksamhet kan Sida besluta att inte 
förnya behörigheten inför ny ansökan om Sida-bidrag. På samma sätt 
ska nya organisationer som har utvecklat efterfrågad kapacitet kunna 
få behörighet som ramorganisation och/eller som strategisk partneror-
ganisation. Att komma ifråga för samarbete med Sida inom en anslags-
post betyder inte att organisationen automatiskt kommer ifråga för en 
annan anslagspost, då ett eventuellt stöd avgörs i förhållande till organ-
isationens förmåga till måluppfyllelse inom aktuell strategi. 

Det finns ingen formell begränsning vad gäller antalet ramorganisa-
tioner eller strategiska partners. För att få denna behörighet ligger dock 
kraven på hög nivå, vilket gör att bara en begränsad krets av organisa-
tioner kan komma ifråga. Antalet ramorganisationer som får stöd kan 
även komma att påverkas av Sidas aktuella resursläge. 

SySTEmET mED rAmorgAnISATIonEr 
Inom STÖDET TIll CIvIlA 
SAmHällSAkTÖrEr
Sidas stöd till svenska CSO genom anslagsposten utgör ett statligt 
bidrag till verksamhet inom de givna ramar som anges i CSO-strategin 
och sker på organisationers eget initiativ och ansvar. De specifika 
målen i CSO-strategin för Sidas stöd till civila samhällets aktörer är 
dels stärkt kapacitet hos aktörer i det civila samhället i utveck-
lingsländer, dels att arbeta rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare 
och organisatör av tjänster, dels stärkt demokratisering och ökad res-
pekt för fattiga och diskriminerade människors mänskliga rättigheter. 

Nya organisationer och stiftelser, samt andra CSO som inte har 
rambehörighet kan söka stöd från CSO-anslaget genom någon av de 
vidareförmedlande ramorganisationerna, varigenom de också då har 
ett indirekt samarbete med Sida. Allt utvecklingssamarbete genom 
CSO som erhåller statsbidrag ska som tidigare nämnts bygga på ett 
samarbete mellan den svenska organisationen och en samarbetspart i 
ett DAC-land. Samarbetet kan också ske inom olika internationella 
nätverk. 

SySTEmET mED STrATEgISkA 
pArTnErorgAnISATIonEr Inom DET 
HUmAnITärA BISTånDET
Sidas stöd till humanitära aktörer, däribland CSO, genom anslagspos-
ten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet utgör ett 
statligt bidrag till svenska och internationella organisationer inom de 
givna ramarna som anges i Strategin för humanitärt bistånd genom 
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Sida 2011–2014 och sker på organisationernas eget initiativ och ansvar. 
Det övergripande målet med Sidas stöd till humanitära aktörer är att 
rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån 
för nödlidande människor som har utsatts för eller står under hot att 
utsättas för väpnande konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrof-
liknande förhållanden.

Sida har dessutom ett direkt samarbete med strategiska partners 
inom FN-systemet, där kriterier på liknande sätt avgör med vilka Sida 
skall ingå strategiskt partnerskap. 

I. INLEDNING



11

STÖDET TIll rAmorgAnISATIonEr
Svenska folkrörelser har funnits med som viktiga aktörer alltsedan det 
svenska statliga bilaterala biståndets tillkomst. Genom sitt långvariga 
utvecklingsarbete, ursprungligen i missionsorganisationernas regi med 
början i slutet av 1800-talet, bidrog de starkt till det svenska statliga 
bilaterala biståndets utformning och inrättandet av SIDA på 
1960-talet.

CSO fick också under denna tid anslag till internationellt arbete 
från SIDA. Omfattningen var dock begränsad inledningsvis, men från 
mitten av 1970-talet började anslaget sakta öka och delposten för stöd 
till CSO har utgjort omkring tio procent av Sidas anslag sedan 
1980-talet. 

Det nuvarande systemet med ramorganisationer, som i allt större 
utsträckning introducerades i början av 1980-talet, baseras på de första 
ramavtalen som tillkom 1977 på tjänstemannainitiativ. Motivet var att 
underlätta för såväl Sida som för organisationernas egen administration 
av CSO-biståndet mot bakgrund av de ökande anslagen. Det var i hög 
utsträckning SIDAs organisatoriska behov som ursprungligen styrde 
tillkomsten av ramavtal. 

Ramavtalsmodellen uppkom för att ge organisationerna större frihet 
och långsiktighet i samband med planering och genomförande av verk-
samheten, samt möjlighet till omfördelning av resurser. Den syftade också 
till att möjliggöra en kontinuerlig dialog med SIDA kring policy- och 
metodarbetet. SIDA avsåg att modellen skulle bidra till förbättrad kvalitet 
i organisationernas biståndsverksamhet, bl.a. genom de kontrollmekanis-
mer i form av anvisningar mm, som utarbetats i samråd med organisa-
tionerna, samt genom kapacitetsstudier och systemrevisioner. 

Någon djupare analys eller kriterier för urvalsprinciper låg inte till 
grund för tillkomsten av ramorganisationskretsen inledningsvis – såväl 
urvalet som medelstilldelningen har snarast baserats på hävd och tradi-
tion, där långvarigt samarbete med SIDA och stor volym på verksam-
heten spelat viktig roll. 

Denna brist på kriterier skapade två typer av problem: dels framstod 
bidragsgivningen som godtycklig, dels riskerade Sida att, om nya aktör-
er utestängs, gå miste om värdefulla erfarenheter. Trots att långsikti-
gheten i relationerna mellan Sida och organisationerna innebär en sta-
bilitet i utvecklingssamarbetet som i stort sett måste betraktas som posi-
tiv, så finns det också vissa risker att detta kan leda till stagnation. 

Avsaknaden av kriterier uppmärksammades i Riksdagens revisorers 
rapport 1998 om ”Utvecklingssamarbetet – styrning, genomförande 
och samordning och uppföljning av biståndet”. Bland annat detta 
föranledde regeringen att i regleringsbrevet avseende 2001 ålägga Sida 
att utarbeta urvalskriterier för ramorganisationer.

2. Bakgrund 
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 Med tanke på behovet av ökad konkurrens och flexibilitet utan att 
göra avkall på kvalité, utformade Sida kriterier för urval av ramorgani-
sationer och beslut om dessa togs 2005. Åtta ramorganisationer prö-
vades mot dessa kriterier under 2007 och 2008, varav en organisations 
ej fick behålla sin behörighet som ramorganisation. Sida bjöd också in 
nya aktörer att söka behörighet vid två tillfällen under 2005 och 2008. 
Vid första tillfället sökte elva organisationer och vid det andra 21 
organisationer, och där Plan Sverige från år 2006, samt RFSU och 
Världsnaturfonden, sedan år 2009, ingår i kretsen av ramorganisation-
er. 

Idag har Sida genom CSO-anslaget följande ramorganisationer: 
Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, 
LO-TCO Biståndsnämnd, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Inter-
nationella Center, Plan Sverige, PMU Interlife, RFSU, Rädda Barnen, 
Shia, Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet, och Världsnaturfonden.

DET HUmAnITärA BISTånDET
Under den omorganisation som Sida genomförde 2008 delades den 
tidigare enheten SEKA, som både hanterat stödet till svenska CSO och 
till humanitära insatser, och enheterna HUM och CIVSAM uppstod 
inom olika avdelningar. Därmed föll förutsättningarna för den tidigare 
gemensamma hanteringen av ramavtalen inom stödet till enskilda 
organisationer och ramavtalen för Smärre Humanitära Insatser. 

Den nya humanitära enheten arbetade därmed under 2008/2009 
fram ett nytt system för Smärre Humanitära Insatser. Under en 
övergångsperiod gällde de tidigare existerande riktlinjerna för Smärre 
Humanitära Insatser med ett framarbetat komplement som reflek-
terade de ökande kraven på kvalitetssäkring och resultatmätning av 
verksamheten. Svenska CSO bjöds under 2009 in för samtal, inom 
ramen för nätverket för svenska humanitära aktörer, kring det nya sys-
temet innan det trädde i kraft den första januari 2010. Under hösten 
2009 skickade Sida/HUM ut riktlinjer och ansökningsmallar för 
humanitära rapid response-ramar (RRM) 2010–2011. De organisation-
er som fick sitt ramavtal beviljat fick rätt att ansöka om kompletterande 
projektmedel utanför RRM-ramen under 2010. En beviljad RRM-ram 
likställdes där med funktionen av ett ’humanitärt körkort’ för perioden 
2010–2011. De organisationer som fick avslag på sin ansökan gavs inte 
möjlighet att lämna in nya ansökningar utan klartecken från Sida/
HUM. 

I utvärderingen från 2010 av det svenska humanitära biståndet 
2005–2010 identifierade ett behov av att Sida rationaliserar handläggn-
ing av det humanitära biståndet. Mer specifikt rekommenderades 
Sida/HUM bland annat att införa ett system av fleråriga avtal samt 
utvidga RRM till att även inkludera internationella CSO.

Regeringen har därefter i sin Strategi för humanitärt bistånd genom 
Sida (2011–2014) uppmanat Sida att under strategiperioden:
–  utarbeta objektiva och mätbara kriterier för att ingå partnerskap 

med professionella humanitära aktörer (CSO och multilaterala 
organisationer), som bland annat ska inbegripa att humanitära part-
nerorganisationer ska ha anslutit sig till etablerade internationella 
uppförandekoder eller gjort liknande åtaganden.

2. BAKGRUND
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– stegvis utöka möjligheterna till att etablera fleråriga humanitära 
avtal med beprövade partners inom de viktigaste livräddande sek-
torerna.

– utöka antalet RRM med CSO för att säkerställa snabba insatser vid 
de alltfler plötsligt uppkomna humanitära situationerna.

Mot bakgrund av detta kommer alla de organisationer som får behöri-
ghet som strategisk partnerorganisation ha möjlighet att, i sin ansökan 
om medel till Sida HUM, både ansöka om medel för pågående och 
plötsligt uppkomna humanitära kriser. Målet är därmed också att de 
strategiska partnerorganisationerna skall aktivt ge stöd vid båda typer 
av kriser. 

2. BAKGRUND
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Vid bedömning av en organisations möjlighet att få behörighet som 
ramorganisation eller strategisk partnerorganisation utgår Sida i första 
hand från en övergripande bedömning av hur organisationen genom 
sitt arbete bidrar till måluppfyllelsen för respektive strategi i fråga. 
Inom anslagsposten ”Stöd genom Svenska Organisationer i det Civila 
Samhället” bedöms hur organisationen bidrar till ett livskraftigt och 
pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer, som bidrar effektivt, 
med ett rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i alla dess 
dimensioner. För urval som strategisk partnerorganisation inom 
anslagsposten för Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksam-
het bedöms hur organisationen räddar liv, lindrar nöd och upprät-
thåller mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som 
har utsatts för eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, 
naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Konkret har Sida identifierat ett antal urvalskriterier utifrån vilka 
organisationen bedöms. Kriterierna anger områden som Sida kommer 
att analysera. Kriterier framförallt kopplade till intern styrning och 
kontroll är gemensamma för Sida oavsett anslag. Kriterier kopplade till 
resultat inom en strategi är kopplade till anslagen och är därmed skil-
da. Då Sida CIVSAM genom ramorganisationerna dessutom har ett 
indirekt samarbete med andra svenska CSO via så kallade vidareförm-
edlande organisationer så finns när så är relevant särskilda kriterier är 
angivna för just dessa organisationer. Dessa organisationer förväntas 
även i sin tur att ha ett eget internt kriteriesystem för urval av samar-
bets-/partnerorganisationer i efterföljande led. 

Kriterierna ska användas i två steg med ett antal absoluta krav i steg 
ett, där Sida gör en första bedömning. Därefter i steg två genomförs en 
kvalitativ bedömning av relevansen i organisationens verksamhet gen-
temot strategierna ifråga, organisationens representativitet och självs-
tändighet, och tillförlitlighet vad gäller styrning och kontroll, samt 
förmåga till att prestera resultat.  Lämpliga metoder för denna kvalita-
tiva bedömning fastställs sedan av Sida innan bedömningar av organi-
sationerna påbörjas. Vid bedömningen blir tidigare genomförda sys-
temrevisioner och andra granskningar användbara instrument, där 
även organisationernas förmåga att åtgärda eventuell svagheter blir 
viktig. Den kvalitativa bedömningen innefattar också granskning av 
partners och deras verksamhet. Metoden ska kvalitetssäkra gransknin-
gen och bidra till att bedömningen blir rättvisande. 

 Bedömningarna i enlighet med dessa kriterier genomförs enligt av 
Sida fastställd tidsplan och inleds 2011. Nya aktörer inbjuds då att 
ansöka. Därefter genomförs ansökningsförfarande en gång per strategi-
period. Om en sökande organisation uppfyller nedan kriterier fattar 
Sida beslut om behörighet. Omprövning av rambehörigheten kan kom-
ma att göras inför ny avtalsperiod. Under framtida strategiperioder, 

3. kriterier 
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LINjERUBRIK

när systemet med strategiska partnerorganisationer etablerats och 
utvärderats, kan nya aktörer även komma att inbjudas att ansöka inom 
det humanitära anslaget. 

3.  KRITERIER



16

 Steg 1. Absoluta krav

Grundläggande Krav

organisationen skall:

• Ha godkända årsberättelser och revisioner för de senaste två åren.

•  Ha godkänd återrapportering av eventuella avslutade samarbeten med Sida2 och/eller andra rele-
vanta finansiärer med Sida-medel, samt inga utestående förpliktelser gentemot Sida 

• Ej finnas med på EUs eller FNs3  lista på terroristorganisationer.

•  Ej finnas med på Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRIIs) varningslista på organisationer 
som bedriver insamling på ett oansvarigt eller  
oetiskt sätt. 

CSO ANSLAGET  
(styrt av CSO strategin)

HUM ANSLAGET  
(styrt av HUM strategin)

organisationen skall:

•  Vara Sverigebaserad med ett organi-
sationsnummer från Skatteverket.

•  Ha genom partnerorganisation 
bedrivit långsiktigt utvecklingssa-
marbete i minst fem år i utveck-
lingsländer. 

•  Ha lokalt förankrad verksamhet i 
samarbetsländer genom avtal med 
lokala partners. 

•  Ha samlat in4  minst fem miljoner 
kronor under föregående år till egen-
insats för egen verksamhet, och/
eller i förekommande fall, för verk-
samhet inom vidareförmedlings-
uppdraget. För vidareförmedlande 
organisationer kan även insamling av 
organisationer i närmast efterföl-
jande led räknas in.

organisationen skall:

•  Ha ett huvudkontor som är registrerat i ett land enligt lan-
dets gällande lagstiftning. Sida kommer säkerställa organ-
isationens rättsliga förankring och status med relevant 
nationell myndighet.

•  Ha egen, eller genom partners, lokalt förankrad verksam-
het i, och ha erfarenhet från, flera länder med utdragna 
humanitära kriser. 

•  Ha minst fem års erfarenhet av humanitärt bistånd i 
pågående och plötsligt uppkomna humanitära kriser i 
utvecklingsländer

•  Delta; 1) i humanitära samordningsprocesser till exempel 
CAP (Consolidated Appeals Process); eller 2) som medlem 
(alternativt observatör) till kluster i den mån de finns, eller 
3) i sektoriella samordningsmekanismer inom inter agency 
samarbeten (på global, nationell, eller lokal nivå).

•  Följa en frivillig uppförandekod eller stadgar som 
föreskriver anslutning till de humanitära principerna om 
humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende vid 
genomförande av humanitära biståndsinsatser5. 

•  Ha en antagen humanitär strategi. 

De organisationer som inte uppfyller ovanstående kriterier kommer 
inte att granskas vidare i steg 2. 

2 Kopplade till tidigare avtal med Sida, där organisationen inte uppfyllt förpliktelse inom 
överenskommen tidsram. Förpliktelser kopplade till länge processer som är pågående och 
där överenskommen tidpunkt för uppfyllande ligger i framtiden inbegrips ej i detta krav.

3 The Consolidated List established and maintained by the 1267 Committee.
4 Insamlade medel är exempelvis gåvor, sponsring, medlemsavgifter, testamentsgåvor, dona-

tioner, lotteriintäkter, intäkter från försäljning av varor, och insamlade medel med 
gåvobevis. 

5 The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and 
Non-Government Organisations (NGOs) in Disaster Relief.
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Steg 2. Fördjupad 
bedömning

Representativitet, självständighet och förankring

organisationen skall:

•  Vara demokratiskt uppbyggd samt arbeta utifrån demokratiska värderingar 
som inte motverkar uppfyllelsen av strategiernas målsättningar.

•  Präglas av självständighet och öppenhet mot intressenter och allmänhet, 
samt visa respekt för olika målgrupper.

•  Ha förmåga att samla in pengar eller på andra sätt få fram resurser till stöd 
för sin verksamhet. 

•  Ha en verksamheten som vägleds av visioner och värderingar utifrån vilka 
ändamålet med verksamheten utarbetas. 

•  Ha dokumenterade och uppdaterade etiska principer för egen verksamhet, 
eller antagit ett internationellt accepterat regelverk (code of conduct6) och för-
bundit sig att följa det i all sin verksamhet. 

•  I förekommande fall, följa FRIIs riktlinjer för etisk insamling och redovisning. 
För internationella organisationer följa motsvarande riktlinjer7.

CSO ANSLAGET  
(styrt av CSO strategin)

HUM ANSLAGET  
(styrt av HUM strategin)

organisationen skall:

• Visa på förankring i Sverige och i 
förekommande fall internationellt, 
samt visa att partners har lokal 
förankring i utvecklingsländerna.

• Ha kompetens i specifika frågor 
av intresse för det svenska 
utvecklingssamarbetet.

•  Ha en bred representativitet om 
organisationen har ansvar för 
vidareförmedling till andra sven-
ska organisationer. 

organisationen skall:

•  Visa på förankring i Sverige och/eller 
internationellt, samt att eventuella lokala 
partners har förankring i utveck-
lingsländerna.

•  Visa att verksamheten är av opartisk och 
neutral karaktär. organisationer med  
affiliering måste särskilt visa på denna 
opartiskhet och neutralitet.

• Visa på en diversifierad givarbas.

6 Till exempel Statement of Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and Abuse by 
UN and Non-UN Personnel.

7 T.ex. International Non-Governental Organisations Accountability Charter.
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System för Intern Styrning och Kontroll 

organisationen skall:

• Tillämpa rutiner för ändamålsenlig styrning och ledning, samt ha etablerade 
mekanismer för kontroll inom organisationen.

• Ha tillförlitliga operativa och finansiella system för planering, genomförande, 
uppföljning och utvärdering av sin verksamhet.

•  Ha tillförlitliga system för beredning av ansökningar, granskning av inkom-
mande rapporter samt uppföljning av finansierade insatser i de fall organisa-
tionen hanterar ansökningar från andra partners (särskilt viktigt för organisa-
tioner med vidareförmedling).

•  Ha system för ansvarsfullt tillbakadragande då finansiering upphör, inklusive 
förmåga att utarbeta exitstrategier redan i samband med planering av utveck-
lings- eller humanitära insatser.

•  Ha tillförlitlig kvalitetssäkring; d.v.s. förmåga till efterlevnad och tillämpning 
av sina system med tydliga avtal i alla led. 

•  Ha redovisad efterlevnad kring uppställda krav av Sida (vid tidigare erfarenhet 
av Sidastöd) eller av andra givare (utan tidigare erfarenhet av Sida stöd).

•  Ha system för resultatuppföljning där målhierarkin är uppföljningsbar och 
logisk, där indikatorerna för måluppfyllelse är baserade på baselines.

•  Ha tillförlitlig organisations- och personalstruktur samt påvisbar logistik-
förmåga. 

• Ha kunskaper kring och tillgång till system för upphandling. 

•  Ha dokumenterade, och inom organisationen, förankrade riktlinjer för att välja 
partners för genomförande av insatser, samt ha system för att bedöma part-
ners kapacitet att genomföra insatser samt uppnå resultat.

•  Ha förmåga att genomföra riskanalyser samt hantera risker inklusive korrup-
tionsrisker.

•  Ha kostnader för löner, lokaler och övriga administrationskostnader som är i 
linje med vad som är gängse standard för organisationer av detta slag.

•   I de fall det är aktuellt, tillse att den del av medlen som transfereras genom ett 
avtalsförförhållande till lokala samarbetsorganisationer tydligt framgår.

 •  I de fall det är aktuellt  tillse att svenska bidragsmottagande organisationer 
har tillförlitliga system för intern styrning och kontroll. 

CSO ANSLAGET 
 (styrt av CSO strategin)

HUM ANSLAGET  
(styrt av HUM strategin)

organisationen skall:

•  Ha förmåga att göra säkerhets-
bedömningar för egna verksam-
heten, för eventuella partners samt 
för de som berörs av insatserna.

STEG 2 FÖRDjUPAD BEDÖMNING
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Kapacitet & Kompetens att uppnå och redovisa (gentemot strategierna) 
relevanta resultat

organisationen skall:

•  Ha grundläggande kapacitet (exempelvis tillräckligt antal årsarbetskrafter) 
att finansiera, planera, genomföra, följa upp och rapportera, samt 
kvalitetssäkra verksamheter inom det humanitära biståndet och/eller inom 
utvecklingssamarbetet. 

•  Ha grundläggande kapacitet att stödja påverkansarbete i Syd, samt bedriva 
metodutveckling och policyarbete exempelvis i samverkan med internationel-
la aktörer.

•  Kunna påvisa ett tydligt mervärde och god kvalitet med verksamheten, dvs. att 
den bidrar effektivt till uppfyllelse av relevanta utvecklingsmål.

•  Ha verksamhet som genomsyras av hög kvalité vilket skall avspeglas i organi-
sationens styrdokument och rapporter.

•  Ha påvisbar kommunikationsförmåga i utvecklingssamarbetet i förhållande 
till olika relevanta intressenter.

•  Ha en dokumenterad förmåga till att prestera och presentera relevanta resul-
tat på olika nivåer i förhållande till strategiernas och egna uppsatta mål (vid 
tidigare erfarenhet av Sidastöd) eller i förhållande till egna uppsatta mål (utan 
tidigare erfarenhet av Sidastöd).

•  Ha förmåga att göra geografisk eller ämnesmässig prioritering och speciali-
sering. 

CSO ANSLAGET  
(styrt av CSO strategin)

HUM ANSLAGET  
(styrt av HUM strategin)

organisationen skall:

• Bidra till kapacitetsutveckling.

• Bidra till demokratisering och män-
skliga rättigheter.

• Bidra till att stödja det civila samhäl-
lets roller som röstbärare och organi-
satör av tjänster.

• Bidra till ökad dialog med andra 
givare och främja samordning i Sver-
ige, internationellt och lokalt i samar-
betsländerna.

•Kunna visa att det är lokala initiativ i 
samarbetslandet som är utgång-
spunkten för utvecklingsinsatserna 
och stärka lokala organisationers 
kapacitet för samordning. 

• I aktuella fall, ha påvisbar kompe-
tens för uppdraget kring vidareförm-
edling och uppföljning av Sida-bidrag 
till andra svenska organisationers 
verksamhet.

organisationen skall:

Ha förmåga att planera och allokera 
resurser utifrån humanitära behov 
(A1).

Bidra till stärkt respekt för interna-
tionell humanitär rätt och humanitära 
principer (A2). 

Bidra till stärkt humanitär samordning 
i fält (B3). 

Bidra till stärkt professionalisering av 
humanitära aktörer (B4). 

Ha förmåga att ge förutsägbar, snabb 
och flexibel finansiering till egna part-
ners humanitära arbete (B5). 

Bidra till att stärka nationell och lokal 
kapacitet att möta humanitära behov 
(B6). 

Säkerställa ökat deltagande av den 
drabbade befolkningen (C7). 

Bidra till ökad kvalitet, lärande och 
innovation i det humanitära biståndet 
(C8). 

STEG 2 FÖRDjUPAD BEDÖMNING
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Kapacitet & Kompetens i Policy & Metodarbete

organisationen skall:

•  Ha kapacitet och kompetens att utvärdera verksamhet samt använda utvär-
deringar för eget lärande inom egna kompetens-/intresseområden.

•  Ha kapacitet i metodutveckling inom det egna verksamhetsområdet, och inom 
organisationsutveckling, samt visa på ett aktivt deltagande i metodutveck-
lingssamarbete, där nya relevanta och innovativa arbetsmetoder fångas upp 
och integreras i organisationens verksamhet. 

•  Ha förmåga att utforma och förändra sin verksamhet utifrån egna behov och 
olika kontexter. 

•  Ha kapacitet och kompetens att arbeta med kapacitetsutveckling av organisa-
tioner (och/eller nationella och lokala myndigheter för det humanitära ansla-
get) i samarbetsländerna.

•  Ha förmåga att utveckla och hålla policyer, instruktioner och riktlinjer uppdat-
erade och av god kvalité för organisationens interna och externa verksamhet, 
samt ha förmåga att säkerställa dessa dokuments genomslag i verksamheten 
och vid vidareförmedling säkerställa efterlevnad i alla led. 

• Ha en anti-korruptionspolicy och kunna säkerställa dess efterlevnad.•

CSo AnSlAgET 
(styrt av CSO strategin)

HUm AnSlAgET  
(styrt av HUM strategin)

organisationen skall:

• Ha förmåga att tillämpa ett integre-
rat arbetssätt utgående från fattig-
doms- och rättighetsperspektiven, 
inkl t ex jämställdhet, konflikt, barns 
rättigheter, miljö och HBT, samt tillse 
att arbetet inte strider mot intention-
erna i den svenska regeringens poli-
cyer eller tematiska prioriteringar.

• Ha dokumenterad förmåga att arbe-
ta rättighetsbaserat.

• Ha inarbetade system för ökad 
biståndseffektivitet.

organisationen skall:

Tillämpa partnerskapsprinciperna om 
respekt, öppenhet, resultatorienter-
ing, ansvarsfördelning och komple-
mentaritet mellan humanitära organi-
sationer.

Förmåga att tillämpa ett integrerat 
arbetssätt utgående från 
katastrofförebyggande- och återup-
pbyggnadsperspektiven samt tillse att 
arbetet inte strider mot intentionerna i 
den svenska regeringens policyer eller 
tematiska prioriteringar. 

STEG 2 FÖRDjUPAD BEDÖMNING
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm
Besök: Valhallavägen 199
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
E-post: sida@sida.se www.sida.se  

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen 
i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete  stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 
utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör 
världen rikare.

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen 
i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete  stödjer 
Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin 
utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör 
världen rikare.

Detta dokument anger vilka kriterier Sida använder för att besluta om rambe-
hörighet för svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) inom utvecklingssa-
marbetet, och/eller om behörighet som strategisk partnerorganisation för 
svenska och internationella CSo inom det humanitära biståndet. Denna behöri-
ghet möjliggör för organisationerna att ansöka om bidrag direkt från respektive 
anslagspost samt ingå avtal under desamma.


